6

ประกาศโรงพยาบาลแม่จริม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลแม่จริม
************************************

ด้วย โรงพยาบาลแม่จริม จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขการจ่ายเงินบารุงเพื่อจ้างลู กจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2555 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
จึ ง ประกาศรั บ สมั ครสอบคั ด เลื อกเพื่อ จ้า งบุ ค คลเป็ น ลู ก จ้า งชั่ ว คราวเงิน นอกงบประมาณ สั ง กั ด
โรงพยาบาลแม่จริม จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่งที่จะจ้าง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
(1) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทางาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้
ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สารอง
กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
(3) จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบารุงรักษา
(4) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(5) ประสาน แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละข้ อ มู ล ต่ า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงานเพื่ อ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว ไม่มีความผิดปกติทางสายตาประเภทตาบอดสี
(3) เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(5) ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่มี ร่ างกายทุ พพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิ บั ติห น้ าที่ ไ ด้ ไร้ค วามสามารถ หรื อ จิ ต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.

-2(6) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในจาคุกเพราะกระทาผิดอาญาเว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้ทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(10) ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องและไม่มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
(11) ไม่ติดเหล้าและบุหรี่ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) เพศชายหรือหญิง
(2) ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ างอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(3) ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
(4) มีความรู้ด้านจัดการฐานข้อมูล MySQL สามารถเขียนคาสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
(5) สามารถพัฒนาชุดคาสั่งใช้งานได้ดี ทั้งใช้งานในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว และคอมพิวเตอร์
หลายๆ เครื่องผ่านระบบเครือข่าย
(6) สามารถบริหารจัดการ ออกแบบวิธีจัดเก็บ การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศได้
(7) สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน IT ทั้ง Hard ware และ Soft ware ได้เป็น
อย่างดี
(8) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft Powerpoint และสื่อ Multimedia ได้เป็นอย่างดี
(9) สามารถออกแบบ ติดตั้ง วางระบบระบบเครือข่ายในโรงพยาบาลได้
(10) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
(11) มีประสบการณ์การทางานด้านคอมพิวเตอร์และความรู้ความสามารถด้านอิเล็คทรอนิคส์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ
3. เงื่อนไขการจ้าง
(1) จะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณรายเดือน และทาสัญญาจ้างปีต่อปี
(2) จะได้รั บ ค่าจ้ างขั้น ต่าแรกบรรจุ ในอัตรา 8,150 บาทต่อเดือน และเมื่อผ่ านทดลองงาน
6 เดือน จะได้รับค่าจ้างในอัตรา 8,600 บาทต่อเดือน
(3) มีสวัสดิการประกันสังคมและมีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
(4) ทางโรงพยาบาลแม่จริม ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ ถ้าผู้รับจ้าง
ไม่ป ฏิบั ติตามเงื่อนไขสั ญญาจ้างหรือกระทาผิ ดระเบียบข้อบังคับของหน่ว ยงานและทาง
ราชการกาหนด

-34. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ที่จ ะสมัครเข้ า สอบคัด เลื อก ขอรับและยื่นใบสมัครด้ ว ยตนเองได้ ที่ฝ่ ายบริห ารทั่ว ไป
โรงพยาบาลแม่จริม อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึง
วันรับสมัครสอบ) จานวน 3 รูป
(2) ส าเนาแสดงวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและส าเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา ที่ แ สดงว่ า เป็ น ผู้ มี วุ ฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) ส าเนาบั ตรประจ าตั ว ประชาชนและส าเนาทะเบี ยนบ้าน (ที่มีชื่ อของผู้ ส มัค รปรากฏอยู่ )
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม จานวน 1 ฉบับ
(6) ส าเนาหลั ก ฐานอื่น ๆ (ถ้ ามี ) เช่น ใบทะเบี ยนสมรส ใบเปลี่ ย นชื่อ -สกุล (กรณีที่ ชื่ อ -สกุ ล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(8) ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย
(9) สาเนาใบขับขี่รถยนต์ กรณีสมัครในตาแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับ
5. ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล
แม่จริม อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
6. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลแม่ จ ริ ม จะท าการสอบคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 27 มี น าคม 2561 เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวังลูน โรงพยาบาลแม่จริม อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
7. วิธีการสอบคัดเลือก
ภาคเช้า
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ภาคบ่าย
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รวมกันแล้ว
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

-49. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
โรงพยาบาลแม่ จ ริ ม จะประกาศขึ้ น บัญ ชีผู้ ส อบคัด เลื อกได้ ในวัน ที่ 28 มีน าคม 2561 เวลา
13.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่จริม อาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยเรียงลาดับ
จากผู้ทไี่ ด้คะแนนสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัว ผู้สมัคร
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุตามลาดับที่ในบัญชีที่คัดเลือกได้ โดยให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุ
ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จริม
โรงพยาบาลแม่จริม ดาเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมี
ผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยท่านให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทานองเดียวกัน โปรดอย่าหลงเชื่อ
และให้แจ้งผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่จริมทราบด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5476-9036,
0-5476-9233 ต่ อ 101, 114 และหากมีข้อ สงสั ยหรือ ต้องการสอบถามเพิ่ม เติม เกี่ ยวกั บการสมัค ร
ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5476-9036, 0-5476-9233 ต่อ 101, 114
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(นายเทพวรวิทย์ ใจจะดี)
นายแพทย์ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่จริม

